KČT VHT TJ Spartak Přerov

Přerovský traverz

www.vhtprerov.cz

Vysokohorští turisté z Přerova
Tě co nejsrdečněji zvou na

28. Přerovský traverz
Termín:
Sraz:
Charakter:
Trasa:

V s o b o t u 2. prosince 2017
V hale nádraží ČD v Přerově v 9:45 hodin s následným odjezdem vlakem 10:02 hod
do Rokytnice.
Setkání přátel a příznivců vysokohorské turistiky na závěr sezóny spojené
s promítáním z hor a s taneční zábavou v restauraci Bečva.
13 km: Rokytnice – Žeravice – Lhotka, Hostinec u Olinka – Čekyně – Přerov,
restaurace Bečva

Cíl:
Restaurace Bečva v Přerově
Občerstvení: V hostinci U Olinka ve Lhotce, případně dál na trase.
Program:
do 15 hod - příchod do cíle
15 hod - podávání guláše
16 hod - promítání z hor:
Martin Tomek – expedice Kazbek 5047 m

Tomáš Beránek – Maratona di Roma
16:45 hod - zvláštní jury vyhodnotí kviz a soutěž
17 hod - rozdání dárků, co jsi přinesl pro své kamarády a TOMBOLA
19 hod - tanečky, hraje kapela ROKY 2
19 hod – obložený talíř s rohlíkem
23 hod - poslední taneček, večerka
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Přihlášky a startovné:
Přihlášky mailem a startovné 190 Kč (hlavní jídlo a talíř s něčím,
kapela, ceny) do 25. 11. 2017, pro členy sleva 30 Kč, startovné bez jídla 60 Kč. Při
neúčasti se startovné nevrací, nutno si sehnat náhradníka.
Pojištění:
Všichni se zúčastňují na vlastní nebezpečí!
Vybavení:

Vezmi si s sebou dobrou náladu, vezmi propisku a případně brýle na kviz, také
mapu Přerovského okolí, např. zelenou mapu KČT č. 57 Haná, Olomoucko 1:50 000,
něco na zahřátí, pláštěnku, dárečky pro své kamarády zabalené a označené jménem,
něco do tomboly (NOVÉ NEZABALÉ kvalitní věci, které i Ty bys rád dostal).

„VYLOŽME SVÉ KLOBÁSY NA STŮL“
A n e b
MIKULÁŠSKÁ KLOBÁSO-SOUTĚŽ

Klobáso-soutěž:

Mikulášská JURY vyhlašuje

2. ročník soutěže tentokráte o nejlepší KLOBÁSU, JITRNICI apod.
Podmínkou soutěže je přinést na Mikulášskou svůj vlastnoručně připravený výtvor, o který se
chce po vyhlášení vítězů soutěže podělit s ostatními.
Sběr klobás do soutěže proběhne na místě srazu do přistaveného auta. Nejlepší tři klobásy, resp.
jejich tvůrci, budou odměněni hodnotnou cenou!
Za odbor vysokohorské turistiky KČT TJ Spartak Přerov
Karel Ludvík, 606 777 955, kl.hory@seznam.cz
Tomáš Beránek (přihlášky), 602 575 673, tomas.beranek@volny.cz
Foto z minulého ročníku:
start v Brodku

buchto-soutěž
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